
Kære Birkebørn 
På lørdag er der fest i Birkevang og det bliver MEGA sjovt.  
Festen i år blive noget helt særligt, for vi vil lave noget nyt for jer børn, et helt fantastisk og fabelagtigt  
børnecirkus….TA DAAAA;  

CIRKUS BIRKEVANG 
- har DU lyst til at lege med? 
Om eftermiddagen laver vi nogle sjove, skøre, søde og superfede cirkusnumre som vi viser for de voksne 
om aftenen.  

Vi har brug for en masse børn der vil optræde og hvis man ikke har lyst til at optræde har vi også brug for 
nogle børn der vil hjælpe med at finde på. I et cirkus er ALLE vigtige, både i og udenfor manegen, vi har brug 
for alle. 

Kom op på pladsen på lørdag kl. 14 – det bliver SJOVT!!!! 
 

Kærlig hilsen fra Torbjørn, Sofie, Christina og Birgitte 
 

Få din mor eller far til at sende en sms til 29934526, så vi ved ca. hvor mange børn der vil være med. 
PS. Vi kan også bruge et par voksne mere  
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nogle børn der vil hjælpe med at finde på. I et cirkus er ALLE vigtige, både i og udenfor manegen, vi har brug 
for alle. 

Kom op på pladsen på lørdag kl. 14 – det bliver SJOVT!!!! 
 

Kærlig hilsen fra Torbjørn, Sofie, Christina og Birgitte 
 

Få din mor eller far til at sende en sms til 29934526, så vi ved ca. hvor mange børn der vil være med. 
PS. Vi kan også bruge et par voksne mere  
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